
        

Olympia blinkt uit in maatwerk voor haar leerlingen. 
Omdat iedere leerling anders is en anders leert. 
De school is over-zichtelijk, het team betrokken en 
Olympia staat bekend om de goede zorg en begeleiding 
voor onze leerlingen. 

Natuurlijk is het doel om alle leerlingen met een diploma 
op zak uit te zwaaien. Maar er is meer. Naast het leren 
zijn ook andere vaardigheden belangrijk. Hoe ga je met 
elkaar om? Wat doen we wel, wat doen we niet? 
Hoe helpen we elkaar? Ook daar besteden we veel 
aandacht aan op Olympia. 

Ontwikkelen
We leren op Olympia hoe je respectvol en eerlijk met 
elkaar omgaat. Hoe je een meningsverschil goed 
oplost en er voor elkaar kunt zijn. Waarden die we 
allemaal herkennen en belangrijk vinden. Op Olympia 
kunnen onze leerlingen zich in een veilige omgeving 
ontwikkelen en zich voorbereiden op hun eigen plek in 
de maatschappij, in Eindhoven of daarbuiten. 

Warm hart
Dat vraagt ook speciale kwaliteiten van ons team. 
Op Olympia komen veel culturen en achtergronden 
samen. Daar past geen doorsnee team bij. Onderwijs-
bevoegdheid is natuurlijk vanzelfsprekend, maar 
leerlingen goed kunnen begeleiden is nog belangrijker. 
Het is gelukt: Op Olympia werkt een team met een warm 
hart voor leerlingen die excellent zijn in hun vak.

Een open blik
Het team op Olympia vult elkaar perfect aan. Talenten 
en kwaliteiten zijn in balans. We hebben docenten die 
bijvoorbeeld uit het bedrijfsleven komen of een totaal 
andere achtergrond hebben, maar ontzettend goed met 
jonge mensen om kunnen gaan. Ze hebben oprechte 
aandacht voor deze leerlingen en een open blik op de 
wereld. Voor leerlingen is er altijd wel iemand met wie 
er een klik is. Iemand die hij of zij vertrouwt, omdat ook 
onze docenten verschillende achtergronden hebben. 
En dat maakt het makkelijker voor leerlingen om hulp te 
vragen als ze ergens mee zitten. 

Ik ben trots op de mooie groep leerlingen aan wie 
we onderwijs geven. Als ik bij de diploma-uitreiking 
sommige jongeren in tranen de mentor zie omhelzen, 
omdat na veel spanning het diploma er is, dan ben ik 
trots op de school waar ik werk. Trots op Olympia.  

Graag tot op de open dag!
www.olympiadatzijnwij.nl
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